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CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN
Orde do 27 de decembro de 2004 pola
que se regula a concesión de subvencións
a asociacións de inmigrantes e emigran-
tes retornados.

O Decreto 274/2004, do 18 de novembro, polo
que se desenvolve a estrutura orgánica da Conse-
llería de Emigración, establece entre as súas com-
petencias o exercicio da política inmigratoria en
Galicia.

O fenómeno da globalización e os constantes move-
mentos migratorios que actualmente se están pro-
ducindo afecta a todos os países, e Galicia non é
allea a esta situación. De feito, a nosa comunidade
autónoma presenta nos últimos cinco anos un notable
incremento dos movementos inmigratorios. Ante esta
situación, a creación da Consellería de Emigración
responde á decisión do Goberno galego de elaborar
unha política autonómica propia en materia de inmi-
gración, axeitada á realidade que se está a presentar
no noso país.

Con este fin, e con base na competencia asumida
pola consellería, de apoio ao movemento asociativo
inmigratorio, e ante a existencia de asociacións de
inmigrantes e emigrantes retornados radicadas no
noso territorio, convócase esta orde de axudas co
fin de facilitarlles a estas entidades o desenvolve-
mento das súas actuacións.

Finalmente, o marco normativo ao cal se axusta
esta convocatoria, ademais das bases establecidas
nela, axústase ao disposto no artigo 78 do Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, e ao Decreto 287/2000,
do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime
de axudas e subvencións publicas da Comunidade
Autónoma de Galicia.

A orde da Consellería de Economía e Facenda
do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes
do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro
de 2001, posibilita a tramitación anticipada dos
expedientes de subvencións, no exercicio inmedia-
tamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos
cales se vaian imputar os correspondentes gastos,
sempre que exista crédito adecuado e suficiente no
proxecto de orzamentos do exercicio do ano seguinte,
aprobados polo Consello da Xunta de Galicia.

O financiamento das axudas previstas nesta orde
de convocatoria farase con cargo aos créditos dos
programas 17.03.213A.480 (160.000 euros) e
17.03.213A.780 (50.000 euros) que figuran no
proxecto de Lei de orzamentos da Comunidade Autó-
noma de Galicia para 2005.

Por todo o exposto, e no exercicio das facultades
que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22
de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto e finalidade da convocatoria.
O obxecto desta orde é regular os requisitos e as

condicións para a concesión de subvencións a aso-

ciacións de emigrantes retornados e inmigrantes
radicadas en Galicia e que desenvolvan programas
que favorezan a integración social destes colectivos
na nosa comunidade autónoma.

Artigo 2º.-Requisitos das entidades solicitantes.

As asociacións que soliciten subvención con cargo
a esta convocatoria deberán reunir, na data de publi-
cación desta orde no Diario Oficial de Galicia, os
seguintes requisitos:

a) Estar debidamente inscrita como asociación sen
ánimo de lucro no rexistro de asociacións da Con-
sellería de Xustiza, Interior e Administración Local,
e constituída maioritariamente por inmigrantes ou
emigrantes retornados.

b) Ter entre os seus fins estatutarios a atención
a emigrantes retornados ou á poboación inmigrante
en Galicia, e que así conste expresamente nos seus
estatutos.

c) Ter un local propio no territorio autonómico
no cal se realicen as actividades.

d) Desenvolver programas que favorezan a inte-
gración social destes colectivos.

e) Ter xustificado, de ser o caso, e antes do remate
do prazo de presentación de solicitudes desta con-
vocatoria, outras subvencións concedidas pola Con-
sellería de Emigración.

Artigo 3º.-Accións subvencionables e contía da
axuda.

Poderán subvencionarse con cargo a esta convo-
catoria os gastos correntes, excluídos os gastos de
persoal da propia asociación, e de equipamento,
derivados do funcionamento das entidades, así como
para a realización de actividades correspondentes
ao exercicio económico do ano 2005.

Cada entidade beneficiaria poderá recibir unha
axuda máxima de ata o 70% do orzamento total pre-
sentado, sendo a cantidade máxima a solicitar e reci-
bir por asociación de 10.000 A.

Artigo 4º.-Criterios de valoración.

1. Para a determinación tanto das asociacións
beneficiarias como da contía que se vai conceder
a cada unha delas, teranse en conta:

a) Nº de asociados. De 0 a 100 con 10 puntos;
de 101 a 200 con 20 puntos; de 201 a 300 socios
con 30 puntos e máis de 300 socios, 40 puntos.

b) Realización de actividades que vai desenvolver
a asociación e que se deberán encadrar dentro dos
seguintes programas:

I. Programas de sensibilización e fomento da inter-
culturalidade, que promovan accións tendentes ao
respecto e á tolerancia e que rexeiten toda clase


